de mereado em termos de igualdadc".

CARROS

Mil carros por d ia - esta a produ~o to
tal da Volkswagen prevista para 1970;
250 sera a da Ford, ate o fim do ano.
Rudolf Leiding, presidente da Volkswa
gen, nio esconde sua euforia: "A Variant
foi uma jogada de sucesc;o total. Nossa
si tua~ao no mercado melhorou senslvel
mente e uma prova disso que, oeste pri·
meiro semestre, vendemos mais 24,2%
do que no mesmo periodo em 1969". 0

Pr6s e ~ontru - Os banqueiros pri
vados rc<:onhe<:em que o BB mudou para
mclhor. " H oje, elc opera dcntro do mais
£ posslvel que o atual mcrcado de
modcmo cspirito cmpresarial", diz um
autom6-.eis realize urn velho sonho do
dos diretores do Banco ltau America, de
Sao Paulo. "Conteve o crescimento do consumidor: carros mais baratos. E a
oumero de funcionarios (26 000 em 1961 mais recente e emocionante batalha, en
contra 42 000 em 1968 e 1969), partiu tre a Variant e a Belina, ~ a prova disto.
para a racionaliza~ao c mecaniza~ao mais Segundo Richard Lindgreen, diretor de
vendas da Ford, "os modelos perua
acclerada dos servi~os". continua o dire
tor. ··Atraves de cursos, deu urn alto grau ·station-wagon' normalmente custam mais
caro que os autom6veis conveocionais.
de especializa~ao e eficiencia a seu pes
0 normal seria que o mesmo acontecesse
soal. Isto, m ais a excelente r!de de agen
no Brasil. Mas nao foi assim ". P or e:tem
cias que desenvolveu, lhe deu as con
A atual politica agressiva de expor
plo, a Volkswagen preferiu vender a Va
di~oes necess!rias para prestar urn 6ti
ta~io cern toques de deliciosa au dacia.
riant. uma perua praticamente de luxo, Tentar vender u m carro esporte brasilei
mo servi~o aos clientes." Contra essa
eficiencia, os banqueiros garantem que a pretro n ao s6 inferior ao 1600 de luxo,
ro nos Estados Unidos. o maior p rodu
podem lutar. "Mas, contra os privilegios, mas, ainda, igu al ao do standard. (Em
tor de autom6veis do mundo, oao deixa
e impossfvel." Quais siio OS privilegios? mar~o, a Variant estava sendo vendida
de ser uma inten~io de extrema ousa
por 15 931 cruzeiros novos, enquanto o
" BAsicamente" , responde TcophiJo, "o
dia. Ma$ pode ser tunb~m urn e~tcel eote
1600 standard e luxo estavam tabela· neg6cio. Os fatos comprovam rapida
fato de o BB ccntralizar as opera¢es go
vernamentais (seu maior cliente
a dos, respectivamente, por 15 886 e
mente: hoje, os carros importados, prin
17 685 c:ruzeiros novos.)
Uniao) e o de ser destinat{rio dos dep6
cipalmente da Volkswage n, F iat e das
A estiategia da Volk.oswagen, para ga
sitos volunt,rios dos demais bancos (27 %
japonesas Toyota e Datsun, chegam a
rantir u ma significativa parcela do mer
de dep6sito compuls6rio feito pelos ban
atingir 12% do mercado americano. Es
cos particulares DO Banco Central fica a cado que dc.>ixou de ser atendida com a
ta a fatia que o Puma vai d isputar. Apre
disposi~ao do BB)." Podcr abrir agencias
scntado no Salio l nternacional do Au
tom6vel, que se encerrou na semana
scm precisar de carta-paten te, como
acontece COm OS particulates, e OUlrO
passada em Nova York, ao lado de fan
privih!gio, dizem os banqueiros.
tuticos modelos (veja pagina ao lado),
"Se as coisas contiouarem assim, em
o P uma portou-se com invulgar brilhan
1985 chegaremos ao monop61io estatal
tismo. Luiz Roberto da Costa Alves, di
do credito", argumenla urn diretor de po
retor da Puma, .misturando o entusiasmo
deroso banco mineiro. Menos preocupa
r
de bons oeg6cios a vista com urn certo
do em aliviar as apreen50es dos banquei
fervor patri6tioo, dizia na abertura do
ros competidores e muito interessado em
Salii.o: ..Esta e a primeira vez que a nos
responder as acusa~Oes de privilegio, diz Na competl~o d e Leid ing (. esquerda ) sa indllsttia automobilistica leva divisas
Nestor Jost: " 0 primciro item buico nio e Llndgreen os pr~• acabaram c:.~lndo dos Estad os Unidos para o Brasil".
e nada mais do que a contra prestayao
Os entendimentos entre a Puma e a
dos servi~tos que o BB oferece ao gover
suspenslio da produ~ao de Vemaguets importadora Weston Inte rnational Cor
DKW, trouxe duas conseqi.iencias im
no, como seu agente financeiro. Nossos
poration cometraram ha m eses. De uma
baJancetes mensais demonstram posi~oes portantes: p rimeiro, condicionou os pre
viagem de um dos di retores da firma
que mais freqUentemente se nivelam do 90s da Belina, a perua da Ford; depois,
americana, M ichael Gerstel, ao Brasil
resultou o acerto de uma remessa ini
que nos favorecem". Theophilo evi:a o · com os jprc~os mais acessiveis, assegurou
antecipadamente o sucesso comercial dos cial de 25 carros, que seria aumentada
"knock-down" e revida: "Hoje, a co
b ran~a dos tributos tam~m e feita pelos
dois novos produtos.
em curto prazo ate atingir cem por mes.
bancos privados. Nada mais justo que
Diz L uiz Garcia, nosso corresponde nte
os dep6sitos permanecessem por mais
A:lncla val melh orar - A Yolks ja es
em Nova York: "A apresenta~ao do Sa
tempo oos bancos que os coleta". Quanto ta fabricando duzentas peruas por dia e
lao, porem, fez os americanos mudarem
a Ford, ate o fim do m@s, chegad As
ao segundo ponto, Jost afirma que "so
de ideia - pela rea~ao do p6blico nos
tres p rimeiros dias de exibi~io, passaram
bretudo a oecessidade de manuten~ao cern. Mesmo assim, nenhuma das duas
consegue atender a todos os pedidos dos
a pedir, ja de inicio, cern carros por
de saldos liquidos para atender a com
revendedores. Alem disso, possivel pre
pensa~ao de seus cheques e que leva 0
mes ... £ claro que OS produtores brasi
leiros te rio de adaptar seus pianos para
sistema a depositar no BB seus exceden
ver para os dois veiculos dias ainda mais
tes de cabta. Se e verdade que 0 88 re
felizes. Lindgreen diz que os "station-wa
cumprir o pedido. Para isso. deveriio en
cebe os dep6sitos voluntuios da rede gons' '. em outros pafses, costumam aten
trar em ac6rdo com a Volkswagen. pro
banc!ria, ele presta, por outro lado, ser
der a 20% dos compradores de carros
dutora de seus chassis. Na semana pas
vi~os gratuitos aos estabelccimentos de
comuns de passageiros. Se o mesmo fato sada atribulam-se aos atrasos da Yolks
as dificuldades por que passou o Puma
credito com a compensa~o de cheques". ocorrer no Brasil, as peruas terao segura
• Quan to l expansio, desmente Jost que
mente urn mercado anual de 60 000 a
at~ chegar ao Salao Eta teria agido as
sim porque teme a concorrencia do Pu
, o BB pretenda abrir 334 novas agen
80 000 eomp radores.
cias, como se anunciava. "Na verdade,
0 sucesso da Variant deve refor~ar ma (que tarn~m sed vendido no merca
existem criadas e em fase de i n stala~ao em 1970 a lideran~a da Volkswagen na do americano por 3 900 d61ares) com o
97 agencias, mais de 90% delas nas re
industria naciooal de autom6veis. Mes
Porscbe, produzido pela Yolks aJema.
gi6es pioneiras." Com ou scm gravata mo Oll 18 milhoes de cruzeiros novos que Mas R udolf Leiding, presidcnte da Yolks·
bor boleta - d ispeosa-se a voz estriden
estiio sendo aplicados oeste ano na Ford wagen brasileira. declarou em e nt revista
te e a gesticula~io foryada - , espera-se nao provocarao. de imediato, um aumen
concedida ao rep6ner de VEJA Helio
que u rn juiz ponderado decida sobre 0
Gama: "Continuaremos a vender cha~is
to vertiginoso de produ~iio, pelo menos
destino desta luta.
0
0
a ponto de amea~r seriamente a Yolks. para que a Puma possa e xportar".

Assim o preco cai

e

Um Puma em NY

e

e

Mesmo ao lado de modelos euro
peus e ametlcanos. o brasllelro Pu
ma f!z sucesso no Salllo lnternaclo
nal do Autom6vel de Nova York
Dues grandes vedetes. o Plymouth
Superblrd. a nova fera des plstas
americanas (ll esquerda) e e Ferrari
512 S. desenhada por Pinlnfarina
0 Corvette da General Motors. o
carro amerlcano mals parec.do com
os Gls europeus. apresentou um
prot6tlpo com motor entre·elxos

